
Dismiss  .Click here to configure   :To make your site as secure as possible, take a moment to optimize the Wordfence Web Application Firewall

.If you cannot complete the setup process, click here for help וורדפרס 5.5.1 זמינה להורדה. מומלץ לעדכן עכשיו. 

עריכה 

עזרה אפשרויות תצוגה

פוסט חדש

!LiteSpeed Cache plugin is installed

This message indicates that the plugin was installed by the server admin. The LiteSpeed Cache plugin is used to cache pages - a simple way to improve the performance of the site. However, there is no way of knowing all the possible customizations that were
.implemented. For that reason, please test the site to make sure everything still functions properly

:Examples of test cases include

.Visit the site while logged out

.Create a post, make sure the front page is accurate

.If there are any questions, the team is always happy to answer any questions on the support forum
.If you would rather not move at litespeed, you can deactivate this plugin



.Elementor and OptinMonster :ערכת עיצוב זו ממליצה להתקין את התוספים

.Slider Revolution :התוסף הבא צריך להיות מעודכן לגרסה האחרונה שלו כדי להבטיח תאימות מקסימלית עם ערכת נושא זו

התקנת תוספים | להתחיל עדכון תוסף | הסתר הערה זו



  עדכון אחרון מאת מיכל ירון ב-11 בספטמבר 2020 בשעה 18:45מספר מילים: 834

אכילה מודעת: 3 טיפים מעולים שיעזרו לכם להצליח לאכול פחות ולרדת במשקל בקלות
עריכה http://www.michalyaron.co.il/mindful-eating-tips/   :קישור ישיר

אכילה מודעת יכולה לעזור לכם לאכול פחות ולרדת במשקל!

מבטיחים לעצמכם שתאכלו מעט ובמידה, ומצטערים לגלות בדיעבד שאכלתם יותר מדי? במאמר זה ליקטתי בשבילכם 3 טיפים 
פשוטים ליישום, שיעזרו לכם לאכול פחות ולהצליח לרדת במשקל בקלות ובטבעיות – לתמיד. מוזמנים לקרוא, ליישם ולשתף.

רוב האנשים אוהבים מאוד לאכול ורואים באוכל מקור להנאה. אלא שהרבה מהקלוריות שהם אוכלים ביום הן קלוריות שהם לא באמת 
נהנים מהן. אלה קלוריות שהם כמעט שלא שמים לב שנכנסו לגופם. 3 טיפים מעולים ילמדו אתכם איך לאכול בצורה מודעת וקשובה. 

כשתיישמו אותם ביומיום, לא רק שתיהנו יותר מהאכילה, אלא גם תצליחו להסתפק בכמויות קטנות יותר ולאכול פחות.

עוד מעט נראה מה הטיפ העוצמתי ביותר שיאפשר לכם לאכול בדיוק את הכמות הנכונה מבלי להגזים, אבל תחילה – הנה הטיפ 
הראשון.

 

טיפ מס' 1: קחו את הזמן להתרשם ולטעום
כמה פעמים קרה לכם שחיסלתם מהצלחת/מהסיר/מהאריזה ורק אח"כ שמתם לב שאכלתם? ואולי שמתם לב שאתם אוכלים, אבל 

בעצם לא ממש הרגשתם את הטעם של האוכל, ונשארתם עם רצון לעוד? כשאנו אוכלים בחוסר תשומת לב, אנו לא באמת נהנים 
מהאוכל, ובסופו של דבר מתפתים לאכול יותר. כדי להצליח לרדת במשקל בדרך קלה ונעימה, חשוב לאכול בצורה מודעת וקשובה. זה 

מה שמאפשר להסתפק בפחות וליהנות יותר.

 

תכל'ס – מה עושים?

קודם כל, עוד לפני שאתם לוקחים את הביס הראשון, קחו לעצמכם דקה להתרשם מהאוכל. התבוננו בו, הריחו, נחשו איך 
זה ירגיש בפה... כשלא מספקים לגוף את מכלול החויה, לא מגיעים לתחושת שובע וסיפוק. שהרי בדברים טובים, חלק 

משמעותי מההנאה (וזה נכון להרבה תחומים בחיים) היא ההתכווננות והציפיה.
עכשיו, טעמו. כן, כן, אפילו אם זה משהו מוכר שאתם אוכלים מדי יום. קחו ביס קטן, התמקדו בו, לעסו בנחת, אפשרו 

לעצמכם לחוש את המרקם שלו, את הטמפרטורה, את מלוא הטעמים שלו ואיך הם משתנים לאורך זמן.

אוכל זה לא רק קלוריות ואבות מזון. העיניים רוצות לראות, האף רוצה להריח, 
הפה רוצה לטעום, והשיניים רוצות ללעוס ולטחון. זכרו: אוכל שלא הרגשנו את 

הטעם שלו ולא מיצינו את ההנאה ממנו הוא אוכל מבוזבז!

המפתח להרזיה וירידה במשקל שמחזיקה מעמד לאורך זמן, היא אכילה 
מודעת שממקסמת את ההנאה מכל ביס.

וזה עוד כלום לעומת הטיפ השני...

 

טיפ מס' 2: התמקדו בביס הנוכחי בלבד
הרבה אנשים נוטים לאכול במהירות, ולבלוע את האוכל כשהוא לא מספיק לעוס. הרגל כזה של אכילה מהירה פוגע ביכולת של הגוף 
לעכל את המזון כמו שצריך (מה שעלול להביא לגזים ונפיחות, צרבת, כאבי בטן, ויציאות לא תקינות). ואם לא די בכך, אכילה מהירה 

גם גורמת להשמנה. מאחר ונדרשות כ-20 דקות עד שמתפתחת תחושת השובע, כשאוכלים מהר מאוד עלולים לאכול כמות גדולה 
מדי בטרם מגיעה תחושת השובע. כדי להצליח לאכול את הכמות המתאימה ולרדת במשקל בדרך קלה ונעימה, חשוב ביותר להאט 

את קצב האכילה.

תכל'ס – מה עושים?

מה שצריך זה להתמקד אך ורק בביס הנוכחי, ולא בביס הבא. 
היפטרו מההרגל הנפוץ לנעוץ את המזלג או להעמיס את הכף בזמן 
שאתם עדיין לועסים. אמצו לכם ככלל, קודם כל לסיים ללעוס ולבלוע 

את הביס הנוכחי, ורק לאחר מכן "להכין" את הביס הבא.
מאוד כדאי גם להקפיד על לעיסה מלאה. המצב האידיאלי הוא לבלוע 

את המזון כשהוא מגיע למרקם טחון לגמרי (כמו האוכל הטחון 
שמכינים לתינוקות).

זכרו: אכילה מהירה גורמת לאכילת יתר והשמנה! כדי להצליח לאכול פחות ולהשיג הרזיה לטווח ארוך, התחילו להתאמן בלהניח את 
הסכו"ם בזמן הלעיסה.

שום מאמר בנושא טיפים לאכילה מודעת ומדויקת לא יהיה שלם ללא הטיפ השלישי, שהוא העוצמתי מכולם.

 

טיפ מס' 3: דמיינו איך ירגיש בבטן הביס הבא
מכירים את המצב הזה, שמרגישים מלאים מדי בסוף הארוחה? גם לכם קורה שאתם אוכלים יותר מדי ולאחר מכן מצטערים על כך 
שהגזמתם? אם כן, זה סימן שאתם לא קשובים מספיק לגוף שלכם. מחקרים על אנשים 'רזים טבעית' מראים שקשיבות לתחושות 

הפיזיולוגיות היא זו שמאפשרת להצליח להפסיק לאכול בדיוק ברגע הנכון.

 תכל'ס – איך תדעו מתי להפסיק לאכול?

מה שצריך זה קודם כל לבצע עצירות יזומות במהלך הארוחה, כדי לאפשר לעצמכם לעשות הערכת מצב.
עכשיו, אחרי שעצרתם, התמקדו בתחושות באזור הבטן ודמיינו איך ירגיש הביס הבא בקיבה. אתם רוצים לסיים את 

האכילה באותה נקודה שבה הביס הבא יגרום לכם להרגיש פחות נעים ונוח ממה שאתם מרגישים כעת.

המטרה העיקרית של האכילה היא להרגיש טוב לא רק במהלכה אלא גם 
בסיומה. כשתמקדו את תשומת הלב בתחושה בקיבה, תגלו שקל לכם לאכול 

בדיוק את הכמות הנכונה, ולהצליח לרדת במשקל בטבעיות ובהדרגה.

יתכן שבהתחלה התהליך ירגיש לכם מוזר ומאתגר, אך ככל שתתרגלו אותו 
ביומיום, הוא יהפוך להרגל שמתרחש במהירות וללא מאמץ.

בשורה התחתונה
הרבה מאוד אנשים מוצאים עצמכם אוכלים יותר מדי, ולא מבינים למה הם לא מצליחים לעצור בזמן. הם מבטיחים לעצמם שבפעם 

הבאה יתאפקו ויאכלו פחות, אבל שוב ושוב מוצאים עצמם מלאים מדי לאחר הארוחה, ומתקשים לרדת במשקל.

כמו שיכולתם ללמוד מהמאמר, המפתח להצלחה בתהליך ההרזיה לאורך זמן הוא לאכול מתוך הקשבה, מודעות ונוכחות מלאה 
באכילה. מה שצריך לעשות כדי להצליח לאכול את הכמות הנכונה זה לקחת את הזמן להתרשם ולטעום מהאוכל בנחת, להתמקד אך 
ורק בביס הנוכחי על-ידי הנחת הסכו"ם בזמן הלעיסה, ולעצור מדי פעם ולדמיין איך ירגיש בקיבה הביס הבא. כשתאכלו מתוך הקשבה 

ונוכחות מלאה, תגלו שכל האכילה שלכם משתנה, ושזה פשוט עבורכם לאכול פחות וליהנות יותר.

יש לכם טיפ נוסף מעבר לאלו שהצגתי במאמר? אנא, שתפו אותנו פה למטה, בתגובות, כדי שכולנו נלמד ונצמח ביחד.

רוצים לקבל בווצאפ את "טיפ השבוע" לחיים בריאים והרזיה מהראש? לחצו כאן.

להוסיף

להפריד תגיות בפסיקים

לבחור מבין התגיות הנפוצות ביותר

 סיידברים

סרגל צדדי ראשי:

ברירת מחדל

בר עליון ימני:

ברירת מחדל

בר עליון שמאלי:

ברירת מחדל

פוטר:

ברירת מחדל

 תמונה ראשית

לחצו על התמונה כדי לערוך או לעדכן

להסיר תמונה ראשית
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 Help center

Readabilityאכילה מודעת :KeywordAdd keyword +
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תצוגה מקדימה

ערוך מקטע  



אכילה מודעת: 3 טיפים מעולים שיעזרו לכם להצליח לאכול פחות ולרדת במשקל בקלות
/www.michalyaron.co.il/mindful-eating-tips

האם גם אתם מנסים להפחית את כמות האוכל שאתם אוכלים, אבל מוצאים עצמכם אוכלים יותר מדי? במאמר תמצאו 3
טיפים מעולים שיעזרו לכם לאכול פחות ולרדת במשקל בקלות

Focus keyword

אכילה מודעת

This article is cornerstone content



The focus keyword doesn't appear in the first paragraph of the copy. Make sure the topic is
.clear immediately

.A meta description has been specified, but it does not contain the focus keyword

.The keyword density is 0.2%, which is too low; the focus keyword was found 2 times

The focus keyword does not appear in the URL for this page. If you decide to rename the URL
!be sure to check the old URL 301 redirects to the new one

.This page has 0 nofollowed outbound link(s) and 1 normal outbound link(s)

.This page has 0 nofollowed internal link(s) and 3 normal internal link(s)

.The length of the meta description is sufficient

The focus keyword appears only in 1 (out of 7) subheadings in your copy. Try to use it in at
.least one more subheading

התמונות בעמוד זה כוללות תגית ALT עם מילת המיקוד

הטקסט מכיל 839 מילים. גדול או שווה למינימום המומלץ של 300 מילים.

The SEO title contains the focus keyword, at the beginning which is considered to improve
.rankings

לדף יש כותרת באורך טוב.

מעולם לא נעשה שימוש בביטוי מיקוד זה, טוב מאוד.

Analysis

 אפשרויות מתקדמות

פריסת עמוד

100% רוחב סרגל ימני סרגל שמאלי רוחב מלא ברירת מחדל
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בר כותרת

רקע ברירת מחדל סגנון רקע:

כותרת מותאמת אישית:
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ברירת מחדל מיקום:

ברירת מחדל גלילה:

ברירת מחדל חזרה:

ברירת מחדל גודל:

שיתוף

להסתיר כפתורי שיתוף

תפריטים

ברירת מחדל תפריט ראשי:

ברירת מחדל תפריט מובייל ראשי:

ברירת מחדל תפריט דביק:

ברירת מחדל גלילה למעלה:

 Revolution Slider Options

Choose Slide Template

default

הורדת גרסה 5.5.1תודה שהשתמשת בוורדפרס.
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…כותרת ברמה  RevSlider
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